
Knihovna Boženy Benešové v Napajedlích byla slavnostně otevřena 1. března 2011.  
Fotoreportáž Františka Cívely na str. 6 a 7

Jazzové pátky v Klášterní kapli pokračují – program další série koncertů na straně 12… 
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Ochotnické divadlo 
opět v Napajedlích

Již po 54. se v letošních jarních dnech 
koná Festival ochotnických divadelních 
souborů Napajedla 2011. Čtěte na straně 9.

Antonín Přikryl

28. březen – Den učitelů
Tento svátek už není řadu let zaznamenán 

v kalendáři jako dříve. Je to den, kdy se 
narodil učitel národů, Jan Amos Komenský.

Pedagogové si zaslouží obdiv a úctu 
v jejich náročném poslání. Víme, co tato 
práce obnáší, takže nezapomínáme a přejeme 
učitelům a vychovatelům hodně trpělivosti, 
nápadů, motivace a lásky k dětem.

Zdůrazňujeme laskavý a citlivý přístup 
v této přetechnizované době, kdy hodně 
žáků potřebuje individuální výchovu a péči.

Přestože „kantorské“ ohodnocení nebylo 
v minulosti nikdy doceněno, nevyskytla 
se situace jako nyní u lékařů „Děkujeme, 
odcházíme“.

Vážíme si vaší obětavé práce, přejeme zdra-
ví, sílu a předáváme symbolickou kytičku.

S láskou a úctou Sbor pro občanské zále-
žitosti v Napajedlích

Farmářské trhy v Napajedlích
V rámci oslav dubnového Dne Země 

budeme pořádat na náměstí v Napajedlích 
23. dubna 2011 první Farmářské trhy.

Rádi bychom, aby se trhy staly nedílnou 
součástí veškerých napajedelských akcí 
a do budoucna by měly fungovat samo-
statně a pravidelně.

Důvodů by se našlo spousta. Například 
podpora místních farmářů, drobných pěs-
titelů a regionálních řemeslníků. Chtěli by-

chom také nabídnout lidem v Napajedlích 
kvalitní potraviny a výrobky. A v neposled-
ní řadě také navázat na tradici jarmarků 
a zpestřit dění ve městě.

V průběhu celého měsíce dubna budou 
probíhat i další akce na podporu Dne Země, 
jako čištění břehů Moravy, sázení stromů, 
koncerty, promítání filmů s ekologickou 
tématikou, výstavy atd.

Zbyněk Ohnoutek, místostarosta města

V sobotu 5. března jsme na napajedelské 
radnici přivítali deset nových občánků 
města.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
jsou zveřejňována na Úřední desce a na webo-
vých stránkách města www.napajedla.cz

 Zastupitelstvo města 23. 2. 2011

mimo jiné
l schválilo dokument „Koncepce bytové 

politiky města Napajedel – aktualizace 2011“ 
a uložilo starostce města realizovat v termínu 
do konce roku 2012

Návrh konkrétních opatření na roky 
2011–2012:

1. Dokončit schválené prodeje bytů.
2. Vypracovat Zásady hospodaření s byto-

vým fonadem města a předložit Radě města 
ke schválení. V případě potřeby aktualizovat Zá-
sady nájmu bytů ve vlastnictví města z r. 2008.

3. V oblasti kontrolní činnosti zabezpečovat 
důslednou a účinnou kontrolu užívání obec-
ních bytů v souladu s uzavřenými nájemními 
smlouvami a platnými předpisy, proto:

▪ provádět namátkové kontroly a místní 
šetření, a to zejména v případech, kdy je dů-
vodné podezření, že tomu tak není,

▪ výběr nových nájemců bytů v obecních 
domech provádět důsledně v souladu s dlou-
hodobými cíli bytové politiky.

4. Zajistit náhradní byt pro nájemníky 1 b.j. 
v zámeckém parku a 2 b.j. v objektu č. p. 737 
Jiráskova – s ohledem na technický stav, 
charakter a situování objektů, v nichž se tyto 
bytové jednotky nachází.

5. Připravit prodej objektu č. p. 737 k prodeji.
6. Dokončit inženýrské sítě a komunikaci 

v lokalitě nad Malinou III, připravit pozemky 
v majetku města k prodeji.

7. Zahájit přípravu území pro smíšenou 
výstavbu v lokalitě Chmelnice.

8. Vymezit v územním plánu územní rezervu 
na pozemcích města pro výstavbu cca 20 b.j. 
a ponechat tuto pro potřeby města.

9. Zahrnout do nového územního plánu 
plochy pro výstavbu rodinných domů, které 
jsou s ohledem na majetkoprávní vztahy za-
stavitelné v horizontu 10 let.

10. Ověřit majetkové poměry v dalších lokali-
tách určených v ÚPN pro výstavbu RD a jednat 
s majiteli pozemků o jejich odprodeji případně 
sdružení investic k výstavbě technické vybave-
nosti – jedná se o lokality Jiráskova, U hřbitova, 
ul. K Pahrbku, Malina III – pokračování

11. Na konci roku 2012 předložit zastupitel-
stvu města zprávu o plnění krátkodobých cílů.
l vzalo na vědomí Zprávu o plnění za-

daných úkolů v rámci projednání aktualizace 
Optimalizaci nebytových prostor města Napa-
jedla v uplynulém období a uložilo:

▪ připravit ve spolupráci s právníkem záměr 
prodeje, resp. nájmu objektů č. p. 94 a 95 na Ma-
sarykově náměstí a předložit ho zastupitelstvu 
města k vyhlášení. Termín: 20. 4. 2011

▪ zajistit projektovou dokumentaci na re-
konstrukci kina, dvora radnice a Návštěvnické-
ho střediska dle zpracované studie na základě 
jejího závazného projednání s Památkovým 
ústavem; zadání pro upřesnění návrhu rekon-
strukce kina a nádvoří radnice řešit ve spolu-
práci s kulturní komisí. Termín: 1. 9. 2011

Schválený ceník výše úhrad za sběr a zneškodňování 
komunálních odpadů pro rok 2011

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/42/2011 
schválilo ceník výše úhrad za sběr a zneškodňování komunálních odpadů od občanů 
města. Výběr úhrad bude probíhat od 1. 3. 2011 do 29. 4. 2011 v kanceláři č. 102 v příze-
mí radnice – finanční odbor. Od 1. 5. 2011 musí být tedy každá sběrná nádoba označena 
novou, platnou známkou, jinak nebude svozovou společností vyvážena.

Výše úhrad je uvedena v následující tabulce:

Varianta Počet svozů
za rok

Kontejner 
1100 l

Nádoba 
240 l

Nádoba 
110–120 l

2x týdně 104 30 456 Kč
1x týdně 52 17 316 Kč 4 320 Kč 2 172 Kč
1x týdně v zimě, 1x za 14 dní v létě 39 1980 Kč
1x za 14 dní 26 9 996 Kč 2 280 Kč 1140 Kč
1x za měsíc 13 720 Kč

Stavební části stavby v členění dle 
stavebních objektů:
 5b. stavba - SO 001 - Příprava území na ul. 

Komenského
 5b. stavba - SO 102 - Komunikace pěší 

rekonstrukce oboustranného chodníku 
na ul. Komenského a Svatoplukova

 6. stavba - SO 001 - Příprava území v lo-
kalitě Havlíčkovy sady

 6. stavba - SO 101 - Komunikace vozidlové-
-úprava trasy stávající komunikace v bez-
prostřední blízkosti Havlíčkových sadů

 6. stavba - SO 102 - Komunikace pěší 
v lokalitě samotného parku Havlíčkovy 
sady vč. propojovacího chodníku k RD 

 7. stavba - SO 101.1 - Rekonstrukce ulice 
Divišova, komunikace pěší - 1. část

 7. stavba - SO 101.2 - Rekonstrukce ulice 
Divišova, komunikace pěší - 2. část

 7. stavba - SO 103.1 - Rekonstrukce ulice Di-
višova, komunikace pěší - 3. část – chodník 
v horní části ulice vč. ulice Nad Zámkem

 8. stavba - SO 001 - Příprava území v lo-
kalitě Pod Kalvárií

 8. stavba - SO 101 - Zpevněné plochy Pod 
Kalvárií - rekonstrukce obslužných komu-
nikací a chodníků mezi již realizovanými 
úseky v ulici Hřbitovní a Pod Kalvárií

 9. stavba - SO 101 - Komunikace pěší v Par-

▪ zajistit dopracování aktualizace Optima-
lizace nebytových prostor včetně výkresové 
části a pasportu objektů, které zůstanou v ma-
jetku města. Termín: 1. 9. 2011

▪ zajistit realizaci 2. etapy rekonstrukce 
střední části kláštera pro přemístění muzea. 
Termín: 30. 6. 2011

▪ zajistit zpracování studie možného vyu-
žití areálu Klubu kultury v zámeckém parku. 
Termín: 30. 6. 2011

▪ zajistit u NBTH, s.r.o. podání výpovědi 
z nájmu nebytových prostor v kotelně C sou-
časným nájemcům. Termín: 30. 3. 2014

▪ vypovědět současným nájemcům pro-
nájem pozemků u kotelny C k datu 30. 3. 2014

▪ zpracovat záměr výpůjčky nebytových 
prostor kotelny C příspěvkové organizaci 
Služby města Napajedla a předložit ho radě 
města k vyhlášení k datu 30. 3. 2014

▪ sledovat možnosti využití budov Klubu 
kultury Napajedla ve vazbě na eventuelní 
rozvojové záměry spol. Zámek Napajedla s.r.o. 
a Hřebčín Napajedla a.s. Termín: průběžně
l vzalo na vědomí informace o již reali-

zovaných investičních akcích
l schválilo investiční záměry ve vazbě 

na dotace
l schválilo navýšení základního kapitálu 

ve společnosti NTV cable, s.r.o. o částku o 2,4 mil. 
Kč v roce 2011, a to peněžitým vkladem města 
Napajedla ve výši 2,4 mil. Kč v témže období
l schválilo:
▪ realizaci projektu Naše Napajedla – 

Město pro život – Revitalizace veřejných 
ploch a komunikací v MPZ – II. etapa v rámci 
Regionálního operačního programu Střední 
Morava vedeného pod registračním číslem 
CZ.1.12/2.2.00/20.01269

▪ zajištění financování projektu Naše 
Napajedla – Město pro život – Revitalizace 
veřejných ploch a komunikací v MPZ – II. etapa 
dle předloženého rozpočtu projektu v objemu 
22.394.442,90 Kč v průběhu jeho realizace až 
do jeho finančního vypořádání

▪ finanční spoluúčast města Napajedla 
na tomto projektu ve výši 15 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, včetně krytí 
nezpůsobilých výdajů projektu po dobu re-
alizace projektu (viz tab. – rozsah stav. prací 
na straně 3)
l se seznámilo s plněním rozpočtu města 

za rok 2010, se stavem finančních rezerv města 
a se zůstatky na bankovních účtech města 
k 31. 12. 2010. Město hospodařilo s přebytkem 
17,1 mil. Kč
l schválilo přidělení finančních příspěvků 

na rok 2011 spolkům a organizacím na činnost 
a akce (viz tabulka na straně 3)
l schválilo rozpočtová opatření č. 2 až 6 

týkající se státních dotací na r. 2011, vyčlenění 
finančních prostředků na některé stavební 
akce a opravy v r. 2011, navýšení základního 
kapitálu NTV cable s.r.o., spolufinancování 
dotačních akcí a příspěvků organizacím a spol-
kům na činnost
l se seznámilo s aktivitami sdružení, 

ve kterých je město Napajedla členem. Tyto 
aktivity jsou prezentovány v doložených 
zápisech a rozpočtech jednotlivých sdružení: 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska, Sdružení měst a obcí východní Mo-
ravy, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě
l se seznámilo se stavem pohledávek 

ke dni 31. 12. 2010
l  schválilo předložený ceník za sběr 

a zneškodňování komunálních odpadů pro 
rok 2011 (tabulka na straně 3)
l schválilo členský příspěvek Města Na-

pajedla ve výši 5 Kč/obyvatele do rozpočtu 
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě dle návrhu
l  schválilo uzavření Dodatku č. 3 

ke Smlouvě o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy s obcemi Komárov, 
Pohořelice, Oldřichovice, Spytihněv, Žlutava
l schválilo uzavření darovací smlouvy 

s Obcí Topolná na bezúplatný převod pozem-
ků KN p. č. 3369/3 o výměře 502 m2, 3358/6 
o výměře 51 m2 a p. č. 3356/4 o výměře 10 m2 
pro společná zařízení budovaná v rámci KPÚ 
Topolná
l vyhlásilo záměr prodeje stavebních po-

zemků p. č. 2121/29 a p. č. 2074/106 + 2074/107 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Malina III za stejných podmínek dle záměru 
z minulého kola. Termín uzávěrky: 19. 4. 2011 
do 14:00 hodin 
l vydalo formou opatření obecné povahy 

č. 1/2011 změnu č. 8 územního plánu města 
Napajedla pro lokality 8.1 a 8.1.1 Jestřabí, 
lokalitu 8.2 Chmelnice a lokalitu 8.5 Jestřabí.

- schválilo dle § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších před-
pisů, předložený návrh výše měsíčních odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva města 
v souladu s nařízením vlády č. 375/2010Sb., 
ze dne 7. 12. 2010, kterým se mění nařízení 
vlády ČR č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1. 3. 2011:

člen rady města - 1560 Kč/měsíc
předseda výboru, komise - 900 Kč/měsíc
člen výboru, komise - 750 Kč/měsíc
člen zastupitelstva - 380 Kč/měsíc
příplatek dle počtu obyvatel (1x) 240 Kč/

měsíc
Celková výše odměny se poskytne ve výši 

souhrnu odměn za jednotlivé funkce a přípla-
tek za počet obyvatel se poskytne vždy jednou 
jednomu členu zastupitelstva města
l  schválilo prodej kanalizačních stok 

v majetku a provozování města Napajedla v 18 
lokalitách dle pasportu kanalizací ověřeného 
vodohospodářským orgánem MěÚ Otrokovice 
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
za cenu 90.000 Kč; cena je v této výši stanovena 
ve vazbě na:

▪ současné kombinované vlastnické vztahy 
ke kanalizační síti v celém městě

▪ budoucí výdaje spojené s údržbou této 
kanalizační sítě

▪ nutné investice s ohledem na stáří této 
kanalizační sítě 

▪ problematický provoz kanalizace ve vlast-
nictví města Napajedla (koncesní živnost)

▪ souhlasí s prodejem části podniku NBTH, 
s.r.o. – centrálního zásobování teplem – lokalita 
Nábřeží dle nabídky Teplárny Otrokovice a.s. 
za minimální cenu 10 mil. Kč
l schválilo předložený plán činnosti kon-

trolního výboru na 1. pololetí 2011

Z jednání rady a zastupitelstva města Napajedla

ku Na Kapli vybudování systému mlatových 
chodníků vč. míst pro odpočinek (lavičky)

 11. stavba - SO 102 - Parkovací stání v ulici 
Žerotínova – úprava stávajícího parkoviště 
(naproti prodejny Fatra)

 13.b. stavba Veřejné osvětlení – výměna 
stávajícího VO v celé dl. ul. Komenského

 13.c. stavba Veřejné osvětlení - Pod Kal-
várií – rekonstrukce veřejného osvětlení 
podél rekonstruovaných zpevněných ploch

 13.c. stavba Veřejné osvětlení – jen 
v místě rekonstruovaného parkoviště 

Rozsah stavebních prací v rámci realizace 2.etapy projektu „Naše Napajedla
- město pro život – revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ“

Účelově vázané finanční příspěvky pro rok 2011
IČO Žadatel Účel využití Částka v Kč
443239 Český svaz včelařů Napajedla Včelařská soutěž „Zlatá včela“ 20 000,00
443239 Český svaz včelařů Napajedla Ochranné obleky, vybudování suchého WC na školním včelíně 9 000,00
66598095 Myslivecké sdružení Napajedla Krmivo, oprava zařízení, ochr. prostředky na stromky 25 000,00
70967318 Stanice pro hand. zvířata Buchlovice Provoz záchranné stanice 3 000,00
46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice Azylový dům Samaritán Otrokovice 40 000,00
46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice Dluhové poradenství Samaritán 10 000,00
46276262 Charita sv. Anežky Otrokovice Tříkrálová sbírka 3 000,00
00426326 Český červený kříz Zlín Na provoz osobního vozu ošetřovatelkám, náklady na mzdy 5 000,00
570931 Naděje obč. sdružení Otrokovice Provozní náklady 20 000,00
44995776 Nemocnice Mil. bratří Vizovice Plenkové kalhoty, pleny, podložky 20 000,00
71154141 Svaz tělesně postižených Napajedla Kulturní vyžití, rek. pobyty, rehabilitace, pronájmy, dárky 15 000,00
00426326 Místní organizace ČČK Napajedla Zdravotnické brašny a jejich vybavení, akce s reh. zaměřením 20 000,00
49158236 Český zahrádkářský svaz Výstava vín, příspěvek na nájemné 6 000,00
22852905 IMMORTALIS Histor. zbraně (meče, sekyry, štíty), kostýmy (oh. show), palivo 30 000,00
46276165 Junák svaz skautů Napajedla Volejbalový turnaj 3 500,00
46276165 Junák svaz skautů Napajedla Obnova táborového vybavení, údržba, nájem, provoz 50 000,00
26550814 M2M Napajedla Víkendové adaptační kurzy, školení lektorů 23 000,00
48471755 Římskokatolická farnost Napajedla Varhanní festival Napajedla, 2. ročník 2011 30 000,00
22836896 SAM Napajedla Víkendové akce, svatováclavské slavnosti, akce v rámci činnosti 5 000,00
66610516 Společnost ZUŠ Rudolfa Firkušného Hudební tábor 2011 10 000,00

Alois Chybík 12. ročník Napajedla cup 2 000,00
70854904 Asociace víc. ZO tech. Napajedla Sportovní činnost, práce s mládeží, provoz, údržba 10 000,00
64467007 Klub vojáků v záloze Napajedla Provoz a údržba sportovních zařízení, sportovní činnost 10 000,00
68729618 Sbor dobrovolných hasičů Napajedla Činnost na úseku požární ochrany 48 000,00
65823362 Tenisový klub Fatra Napajedla Sportovní činnost, pronájmy, energie, materiál, údržba 100 000,00
44117329 Tělocvičná jednota SOKOL Napajedla Vytápění sokolovny, el. energie, plyn, opravy, malování 240 000,00
209821 Tělovýchovná jednota F-S Napajedla Energie, pronájmy, údržba, pojištění….dle žádosti 1 150 000,00
209821 Tělovýchovná jednota F-S Napajedla Údržba sportovišť, sport. vybavení, doprava, mzdy zaměstnanců 375 000,00
209821 Tělovýchovná jednota F-S Napajedla Halové turnaje žen v kopané 10 000,00
45659711 Volejbalový klub Napajedla Sportovní činnost, materiální zabezpečení 50 000,00
CELKEM 2 342 500,00

na ul. Žerotínova (naproti prodejny Fatra)
 Nový Klášter Napajedla SO 03 - Zpevněné 

plochy, parkoviště, chodníky – předmě-
tem je vybudováni nových 10-ti park. 
stání z boku Kláštera vč. propojovacího 
chodníku ke sportovní hale 2. ZŠ, směrová 
úprava komunikace vedoucí k sportovní 
hale, přeložení vodoměr. šachty, úprava 
parkoviště před budovou ZUŠ 

 Nový Klášter Napajedla SO 04 – Sadové 
úpravy - jedná se jen o terénní úpravy v ná-
vaznosti na stavební úpravy komunikace
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Policie ČR informuje
V době od 22:00 hodin dne 11. 2. 2011 

do 02:00 hodin dne 12. 2. 2011 proběhla 
v teritoriu OOP Napajedla akce zamě-
řená na dodržování zákona č. 379/2005 
Sb. Akce se zúčastnilo 5 policistů OOP 
Napajedla. Byly zkontrolovány provo-
zovny v Napajedlích – Hrubá hospoda, 
herna Asterix, herna KING, 2x diskotéka 
Vagón, restaurace Lidový dům, dále 
hospody v obcích Pohořelice, Spytihněv, 
Žlutava a Halenkovice. V průběhu kont-
roly bylo zjištěno celkem 8 podnapilých 
mladistvých osob, kdy 5 případů bylo ze 
strany policistů OOP Napajedla vyřešeno 
na místě v blokovém řízení a 1 případ 
NP pachatele přestupku podání alkoholu 
mladistvým. Nejmladší přistiženou oso-
bou byla dívka, které bude v červnu 14 let 
(předána rodičům) – dechová zkouška 
0,23 g/kg, nejvíc pozitivní byla rovněž 
dívka ve věku 17 let s výsledkem 0,66 
g/kg alkoholu.

npor. Bc. David Hoff, VO Napajedla

Křest knihy a hříbat
V pátek 25. 2. 2011 proběhl v Hřebčíně 

Napajedla a. s. křest knihy Anglický pl-
nokrevník. Autorem knihy je dlouholetý 

Stalo se již tradicí, že napajedelští včelaři 
a jejich další členové z okolních obcí v po-
slední únorovou středu hodnotí uplynulý 
včelařský rok. Na výroční členské schůzi je 
vždy zhodnocena jak samotná činnost organi-
zace, tak i podmínky a výsledky včelařského 
provozu. V současné době má organizace 67 
členů a 1 žákovský včelařský kroužek s celko-
vým počtem cca 500 včelstev. Napajedelská 
organizace plní funkci střediskovou a patří 
do ní i včelaři z okolních obcí – Pohořelic, 
Oldřichovic, Komárova, Spytihněvi, Halen-
kovic a Žlutav. Hlavním úkolem je zajištění 
opylování hmyzomilných kultur v uvede-
ných obcích, které je rozhodující pro výnosy 
i kvalitu ovoce v našich zahradách. Úzce 
spolupracujeme i se zemědělskými závody 
regionu, např. s Plemenářským podnikem 
Otrokovice, kde zajišťujeme opylení porostů 
řepky. Zemědělci tuto spolupráci vítají, neboť 
třeba u jmenované řepky ozimé se opylením 
včelstvy zvýší výnosy až o 30 %.

Bohatá je i společensko-výchovná činnost 
organizace. Členové se – jako jedni z mála 
ve městě – zúčastňují akcí městem pořáda-
ných. Ve svých stáncích nabízejí spoluob-
čanům kromě vlastního kvalitního medu 
třeba i medovinu a krásné medové perníčky. 

Včelaři hodnotili uplynulý včelařský rok
Ve svém žákovském včelíně 
vedle zámeckého parku 
za Klubem kultury se nejen 
schází mladí včelaři z žákov-
ského včelařského kroužku, 
ale jsou zde pořádány i akce 
pro širokou veřejnost a žáky 
obou základních škol.

Na výroční členské schůzi 
byli rovněž vyhodnoceni 
zasloužilí členové organizace: 
tak ocenění „Vzorný včelař“ 
udělované okresním výbo-
rem Českého svazu včelařů 
obdrželi přátelé Ing. Vladimír 
Šrámek a MUDr. Břetislav 
Sklenář a Ústřední výbor Českého svazu 
včelařů v Praze udělil čestné uznání za zá-
sluhy o rozvoj včelařství v České republice 
př. Ing. Janu Švancerovi. Samotným výborem 
pak byli oceněni někteří další dlouholetí 
včelaři a dvě odborné učitelky výroby a zdo-
bení medového pečiva – Jana Očadlíková 
a Jarmila Hofírková.

V současné době připravuje organizace 
krajské kolo soutěže žákovských včelařských 
kroužků Zlínského kraje. Umístění soutěže 
do Napajedel je svým způsobem oceněním 

jak samotné organiza-
ce, tak hlavně jejího předsedy a současně 

vedoucího kroužku př. Ladislava Žaludka. 
Soutěž se koná ve dnech 16.–17. dubna 2011 
a přihlášeno je okolo 100 účastníků.

Loňská snůška byla díky nepříznivému 
počasí hlavně v jarních měsících velmi 
malá. Přesto dodali včelaři v Napajedlích 
a uvedených obcích našim spoluobčanům 
téměř 7000 kg vysoce kvalitního medu. Kro-
mě opylení hmyzomilných kultur tak ještě 
přispívají k dobrému zdravotnímu stavu těch, 
kteří tento med konzumují …

- J Š -

bývalý ředitel hřebčína Ing. Zdeněk Hlačík, 
veškerou fotografickou dokumentaci poskytl 
Ing. Dalibor Gregor. Knihu pokřtil hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. 

Při této příležitosti byla pokřtěna také 4 
hříbata - kobylky Ravienna, Sorgenta a hře-
bečci Olmaius, Purple Heart. 

První hříbě letošního roku pokřtil hejtman 
MVDr. Mišák jménem RAVIENNA (Stormy 

Jail - Rabbit Dream, Dream Well). Hejt-
man popřál kobylce bohatého majitele, 
výborného trenéra, hodného ošetřovatele, 
mnoho zdraví. 

Druhým křtěným hříbětem byl hřebe-
ček OLMAIUS (Magnus - Olmaia, Sholok-
hov). Kmotrem hřebečka se stala starostka 
města Napajedel Ing. Irena Brabcová. 

Martina Hradilová  Několik hodin před popravou byl nakonec, 
díky přímluvám jeho vznešených pacientů, 
rozsudek změněn na doživotí. Nebyl žalá-
řován, mohl zčásti provozovat lékařskou 
praxi, měl domácí vězení. Protože odmítal 
vzdát se své víry, byl nakonec z rodné země 
vyhoštěn. Zbytek života trávil v Toruni, 
kde působil jako osobní lékař budoucího 
polského krále Vladislava II. Tady roku 1629 
zemřel a byl pohřben.

Napajedelský pobyt měl v životě Borbonia 
zásadní význam.Tady napsal své nejvýznam-
nější literární dílo, které mu otevřelo cestu 
do vyšší společnosti. V Napajedlích začal 
provozovat lékařskou praxi. Zkušenosti 
a kontakty, které získal na cestách s Janem 
z Vartemberka, se ukázaly jako neocenitelné. 
V Napajedlích se vymanil z hmotných pro-
blémů, získal zaměstnání, které mu umožnilo 
dostat se na studia do Basileje. Z Napajedel 
se vrátil do Čech jako uznávaný a vyhledá-
vaný lékař.

O napajedelském pobytu, působil zde 
sedm let, vypovídají Borboniovy deníky, 
které jsou cenným historickým pramenem 
i zajímavou četbou.

Milada Písková

Muzejní klub v Napajedlích uspořádal další zajímavou přednášku. PhDr. Milada Písková 
nám představila významnou osobnost, jejíž život se z významné části odehrával v našem 
městě.  Foto j.s.

Z historie Napajedel
Před 420 léty přišel do Napajedel, na zá-

kladě pozvání pánů ze Žerotína, nový 
vychovatel (preceptor) mladého šlechtice, 
osiřelého Jana z Vartemberka. Jmenoval 
se Matyáš Borbonius (nar. 1566) a chtěl 
se stát učitelem a básníkem. Pocházel 
z jižních Čech, z chudé poddanské rodiny, 
byl po celý svůj život zanícený evangelík. 
Díky svému nadání a píli, ale také cíle-
vědomosti a vytrvalosti dosáhl v životě 
velkých úspěchů. Jana z Vartemberka měl 
připravit na studium na univerzitě, a tak 
se spolu nejdříve věnovali výuce latiny, 
četbě Bible, náboženské výchově, rétori-
ce a dalším předmětům, pak následovalo 
studium na městských školách ve Znojmě, 
Jihlavě a Břehu.

V Napajedlích psal a dokončil Borbonius 
své největší literární dílo, rozsáhlou báseň 
Caesares (Císařové), kterou chtěl oslavit 
slavné císaře od dob antiky, ale především 
císaře Rudolfa II., kterému báseň věnoval 
a osobně předal, spolu s žádostí o povýše-
ní do šlechtického stavu. Jeho kniha měla 
ve své době velký ohlas, M. Jan Campanus 
ho nazval největším českým básníkem. 
A Rudolf II. ho skutečně povýšil za šlechtice, 
od té doby se jmenoval Matyáš Borbonius 
z Borbenheimu. To už byl ale na cestě 
do Švýcarska, aby doprovázel svého svě-
řence na univerzitu v Basileji. Ke studiu se 
zapsali oba. Matyáš Borbonius se rozhodl, 
že se chce stát lékařem. Získal v Basileji, 
tehdy významném evropském evangelic-
kém a vědeckém centru, doktorát, vydal 
tam dvě odborné lékařské knihy (O dně 
a O vodnatelnosti), navázal spoustu užiteč-
ných kontaktů s významnými lékaři. Když 
se chystali na zpáteční cestu na Moravu, 
dostal Borbonius nabídku, aby přednášel 
na pražské univerzitě. On měl ale jiné plány. 
Chtěl se oženit a založit rodinu, a to by jako 
univerzitní učitel nesměl. Vrátil se do Napa-
jedel a dva roky tam provozoval lékařskou 
praxi. Stal se vyhledávaným lékařem nejen 
v Napajedlích, ale i v širokém okolí. Jana 
z Vartemberka přivedl k dospělosti a pak se 
vrátil do Čech, nakonec se usadil v Praze, 
měl dům a lékárnu na Koňském trhu (dnes 
Václavské náměstí). Byl jmenován zemským 
lékařem, stal se bohabojným měšťanem, 
členem městské rady, léčil přední české 
šlechtice a šlechtičny, dokonce i samotného 
císaře Rudolfa II. Velmi propagoval léčbu 
v chebských vodách, dnešních Františko-
vých Lázních.

Slibně se rozvíjející kariéra, ale hlavně 
Borboniův narůstající majetek, měl skvěle 
zařízený dům v centru Prahy, velkou knihov-
nu, spoustu cenných obrazů, se staly trnem 
v oku jeho nepřátelům. V souvislosti se 
stavovským povstáním byl po bitvě na Bílé 
hoře odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a majet-
ku a měl být popraven na Staroměstském 
náměstí spolu s ostatními českými pány. 
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Slavnostního otevření nové knihovny 
se zúčastnili starostka města Napajedla 
Ing. Irena Brabcová a místostarosta Zbyněk 
Ohnoutek, náměstek hejtmana Zlínského 
kraje zodpovědný za kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch a církve Ing. Jindřich 
Ondruš, ředitelka Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně PhDr. Zdeňka Friedlová, 
vedoucí odboru kultury a památkové péče 
Mgr. Pavel Macura, Doc. PhDr. Milada Písková 
CSc., starostky a starostové okolních obcí 
a mnoho přátel knihovny z řad napajedel-
ských občanů. 

Za ZUŠ Rudolfa Firkušného hráli: Miroslav 
Březík – kytara, Petr Růžička – saxofon, Zu-
zana Viceníková – cimbál

Průvodní slovo obstarala – Vlasta Čechová.
Ukázky z tvorby Boženy Benešové před-

nesla Alena Bednaříková.

O přestěhování knihovny se význam-
nou měrou zasloužili Martina Trávníčková, 
Mgr. Zuzana Ondrášová, Ing. Antonín Přikryl, 
Martina Gregorová, Josef Souček, Svatava 
Ondrášová a ochotní, vždy připravení 
a spolehliví chlapci z Technických služeb 
Napajedla.

Interiér knihovny navrhl Ing. arch. Michal 
Hladil, dotvořily pracovnice knihovny, náby-
tek vyrobil František Gořalík.

O vitríny s materiály o Boženě Benešové 
se zasloužil Ing. arch. Michal Hladil, Franti-
šek Gořalík, Doc. PhDr. Milada Písková CSc. 
a Josef Souček. Od 1. do 4. března se uskutečnily dny 

otevřených dveří – invaze návštěvníků – 446. 
K dnešnímu dni má knihovna přesně 

26 600 knih.
K 31. 12. 2010 měla knihovna 1265 registro-

vaných čtenářů, z toho 407 dětí, ti navštívili 
knihovnu celkem 22 451x a půjčili si 69 234 
dokumentů.

V roce 2010 se fond knihovny rozrostl 
o 1089 nových knih.

Internet v roce 2010 využilo 1 064 uživatelů.
Čtenářům k dispozici je 42 druhů periodik.

Výpůjční doba zůstává v nových pro-
storách stejná:

Pondělí  13.00 – 17.30
Úterý 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Středa  15.30 – 17.30
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Pátek  13.00 – 17.30

Připravujeme:
•	 Vyhlášení výsledků seniorského kvízu 

v klubu důchodců – 8. 3. 2011.
•	 Exkurze pro všechny třídy obou napaje-

delských základních škol – březen, duben, 
květen.

•	 Internet pro seniory a začátečníky – 
30. 3. 2011
Pro Napajedelské noviny telegraficky Sva-

tava Ondrášová, vedoucí knihovny

Slavnostní otevření Knihovny Boženy Benešové v Napajedlích
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Již po 54. se v letošních jarních dnech koná 
Festival ochotnických divadelních souborů 
Napajedla 2011. Jeho význam je v letošním 
roce znásoben jubileem trvání ochotnického 

divadla v Napajedlích. Je tomu totiž již 120 let, 
kdy byla tato aktivita občanů města oficiálně 
zaznamenána. Pokud se ohlédneme do his-
torie akce a chceme zhodnotit napajedelský 
divadelní festival, pak je třeba poznamenat, 
že patří těm nejstarším v republice.

První divadelní týden byl uspořádán 
v roce 1958 z podnětu tehdejšího divadel-
ního souboru Slavia Napajedla. Historické 
záznamy praví, že se původně mělo jednat 
o jednorázovou akci, jejímž cílem byla kon-
frontace práce napajedelských ochotníků 
s činností jiných souborů a také navázání 
kontaktů. Značný ohlas v řadách návštěvníků 
byl impulsem pro pořádání dalšího a dalšího 

54. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla 2011
a … ročníku, až se tato přehlídka stala tradicí 
pro město Napajedla a jeho okolí. Svým způ-
sobem překračuje i hranice napajedelského 
regionu, o čemž svědčí účast souborů, které 
se jednotlivých přehlídek zúčastnily a zú-
častňují. I když se nejedná o kulaté výročí 
a dopředu se omlouvám všem ostatním, 
z nedávné minulosti je třeba připomenout 
přínos osoby pana Pavla Piláta, dřívějšího 
ředitele Klubu kultury, pro udržení tradice 
tohoto festivalu.

Letos během sedmi dnů tj. od 9. do 15. 
dubna 2011 se v divadelním sále Klubu kul-
tury Napajedla představí soubory z Klapý 
(Martin McDonagh: Kráska z Leenane), 
Přerova (Zdeněk Gilbert: Odysseus aneb 
leporelo RO(C)KU), Slavičína (Jaroslav Ha-
vlíček, Olga Šubrtová, Martin Glaser: Muž 
sedmi sester), Jihlavy (Claude Confortes: 
Šampionky), Vsetína (Vlastimil Peška: Převý-
borná historie o benátském kupci), Hvozdné 
(Ray Cooney, John Chapman: Vydrž miláčku) 
a samozřejmě domácí soubor s hrou Oskara 
Wilde Strašidlo canterwilské.

Zájemci o předplatenky na všechna 
představení si mohou tyto opatřit v ceně 
300 Kč v době od 14. března do 1. dubna 2011. 
Následně v týdnu od 4. dubna bude možno 
zakoupit v předprodeji vstupenky na jednot-
livá představení. Předprodej bude probíhat 
v Knihovně Boženy Benešové Napajedla 
během výpůjční doby. Poslední možnost 
na zakoupení vstupenek bude samozřejmě 

vždy daný den před začátkem představení 
v budově Klubu kultury Napajedla. Začátky 
všech představení jsou v 19.30 hod.

Antonín Přikryl ředitel KK

Den otevřených dveří
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 

a.s., provozovatel vodovodů a  kana-
lizací v  okrese Zlín, Vás u  příležitosti 
Světového dne vody (22. 3.) srdečně 
zve na  Den otevřených dveří v  pondělí  
21. března odpoledne na tyto provozy:
•	 úpravna pitné vody Klečůvka a akredi-

tovaná laboratoř
•	 čistírna odpadních vod Valašské 

Klobouky
•	 čistírna odpadních vod Slavičín 

Exkurze proběhnou v  pondělí 21. 
března odpoledne vždy v celou hodinu 
od  12. do  16. hodin včetně.	 Exkurze	
povedou	 zaměstnanci	 společnosti	
s dlouhodobými	zkušenostmi	v oblasti	
vodního	 hospodářství,	 kteří	 budou	
rovněž	připraveni	reagovat	na případné	
dotazy	návštěvníků.

Zájemcům	 z  řad	 široké	 veřejnosti	
tak	bude	umožněna	prohlídka	moderní 
úpravny vody Klečůvka,	která	upravuje	
vodu	z přehrady	Slušovice	pro	východ-

ní	 část	 Zlína	 (po  Prštné)	 a  okolní	 obce.	
Úpravna	byla	uvedena	do provozu	v roce	
1975	a  zrekonstruována	v  roce	2003,	 její	
celková	výroba	pitné	vody	za rok	činí	asi	
4,4	milionů	m3.

V budově	úpravny	sídlí	také	akreditovaná 
laboratoř,	která	sleduje	a hlídá	kvalitu	pit-
ných	vod	a kontroluje	vypouštěné	odpadní	
vody	pro	celé	Zlínsko.	(Úpravna vody Klečův-
ka se nachází nad obcí Lípa ve svahu kopce. 
Přijet můžete vlakem na zastávku „Lípa nad 
Dřevnicí“ a pěší procházkou cca 20 minut: 
kolem bývalého dřevařského závodu, přes 
most na řece Dřevnici a kolmo do kopce ko-
lem bílých bytovek, za nimi doprava podél 
modrého plotu k brance do areálu úpravny. 
Druhá možnost je autobusem HousaCar 
na zastávku „Slušovice přehrada“ a 7 minut 
pěšky: přes silnici kolem učiliště po chodníku 
do kopce, přes remízku až k areálu úpravny. 
Autem se na úpravnu dostanete tak, že odbo-
číte za Lípou směrem na Slušovice a dáte se 
3. odbočkou vlevo. (Odbočka je až za mostem 
cca jeden kilometr od hlavního tahu na Vi-
zovice, těsně před šedým domkem na pravé 
straně, odbočuje se vlevo do  lesa strmě 
do kopce. V areálu je možnost parkování.)

Návštěvníci	mohou	zamířit	i do zrekon-
struované Čistírny odpadních vod Slavičín,	
která	v roce	2010	testovala	zkušební	provoz	
a letos	již	funguje	v trvalém	provozu.	Její	
rekonstrukce	probíhala	od  jara	do konce	
roku	2009	a vyžádala	si	téměř	58	mil.	Kč.	

(Cesta na  ČOV Slavičín: projedete celý 
Slavičín směr Brumov-Bylnice, v Hrádku 
je křižovatka, kde odbočíte doleva směr 
Divnice a po Vaší levé straně je ČOV.)

Nově zrekonstruovaná je i  Čistírna 
odpadních vod Vlašské Klobouky.	 Její	
rekonstrukce	probíhala	v roce	2010,	nyní	
se	nachází	ve zkušebním	provozu	a cena	
investice	 je	54	mil	Kč.	 Investorem	obou	
staveb	 je	společnost	Vodovody	a kana-
lizace	Zlín,	a.s.	 (Cesta na  ČOV Valašské 
Klobouky: z Klobouk směrem na Brumov-
-Bylnice, před kolibou odbočíte doleva 
na  Královec, zde se před mostem dáte 
doprava po panelovce až k ČOV.)

Mini rozbor vody na UV Klečůvka:
Návštěvníci	 i  s  dětmi	 a  vnoučaty	 si	

mohou	za pomoci	laborantek	společnosti	
MORAVSKÁ	 VODÁRENSKÁ,	 a.s.	 provést	
rychlý	mini	 rozbor	 vody	 ze	 své	 studny,	
kterou	si	přinesou	s sebou.	Voda	musí	být	
v čisté	plastové	 láhvi	1,5	l	od neslazené	
minerálky.	 Návštěvníci	 si	 tak	 zdarma	
mohou	 hravou	 formou	 na  místě	 zjistit 
orientační hodnoty	 dusičnanů,	 tvrdosti	
vody	a amoniaku.	Na základě	orientačního	
mini	rozboru	si	mohou	příchozí	objednat	
akreditovaný	rozbor	vody	se	slevou.	

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Zákaznická linka: 800 100 063
www.smv.cz 
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Vzpomínka
Dovoluji si požádat přátele a známé, 

aby společně s námi vzpomněli nedo-
žité 95. narozeniny mojí maminky paní 
Vlastimily Novákové, narozené 11. 4. 1916 
v Napajedlích, kde prožila celý svůj život, 
kromě posledních dvou měsíců, a zemřela 
dne 6. 10. 1998 v Praze.

Těm, kteří si vzpomenou, předem 
děkuji.

Věra Slunečková s rodinou

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

 
 
Tel.: 577 102 290 
www.hlavacek.cz

 
AUTO Hlaváček a.s. 
Kvítkovická 1579 
763 61 Zlín-Napajedla

Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní 
servisní prohlídku. V případě nalezení 
závady Vám nabídneme opravu za 
skutečně výhodné ceny. Nenechte 
si ujít také zajímavou nabídku Škoda 
originálních dílů a příslušenství. 
Připravili jsme pro Vás letní 
pneumatiky za internetové ceny. 
Kontaktujte naše servisní poradce.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011 
JEN ZA 99 KČ

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

JSA_2011_D2_CZ_CLR_DYN_ef9da9a0b0a8423db8760d336331d186_indd   1 9.2.2011   1:16:07
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Občanské sdružení ONŽ – 
pomoc a poradenství pro ženy a dívky

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
nabízí tyto služby:

- odborné sociální poradenství 
- telefonická krizová pomoc – Linka 

pro ženy a dívky tel: 603 210 999
- přednášky, besedy
- materiální pomoc – dětské ošace-

ní, zapůjčování dětských kočárků
- klub pro ženy středního věku - Rút 
Kontakt: Divadelní 6, 760 01 Zlín. 
Tel.: 577 222 626, 603 210 999
e-mail: zlin@poradnaprozeny.
eu, www.poradnaprozeny.eu

Poděkování
2. základní škola Napajedla, p.o. a Sdružení 

rodičů při II. ZŠ Napajedla děkuje všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci 
společenského plesu, konaného dne 26. 2. 
2011. Poděkování patří také všem sponzorům 
a dárcům za pěkné ceny do plesové tomboly.

 PaedDr. Miroslav Veselý ředitel školy

http://www.smv.cz
mailto:zlin@poradnaprozeny.eu
mailto:zlin@poradnaprozeny.eu
http://www.poradnaprozeny.eu
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V době jarních prázdnin (14.–18. 2. 2011) 
se v DDM Matýsek uskutečnil Jarní přído-
mečkový tábor. Tohoto tábora se zúčastnilo 
celkem 23 dětí nejen z Napajedel. 

Pro děti byl připraven od pondělí do pátku 
zajímavý a nabitý program plný společných 
her, různých tvůrčích aktivit (papírové mo-
dely domů atd.) či sportování. Děti jely také 

Hasičská zábava 2011
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 

v sále napajedelské sokolovny již 11. tradiční 
Hasičskou zábavu. Bohatá tombola, výborné 
víno a kvalitní hudba v provedení skupiny 
EX-DUO jsou u napajedelských hasičů již 
standardem…

Sbor dobrovolných hasičů 
v Napajedlích 

pořádá v rámci jarního úkli-
du před velikonocemi

ŽELEZNOU SOBOTU
Občané, kteří se chcete zbavit 
nepotřebného kovového šro-

tu, nachystejte jej, prosím, 
v sobotu 16. dubna 2011 v 7.00 hod. 
před Váš dům. Zajistíme jeho odvoz.

Akce se koná za každého počasí!
Všem předem děkuje

Sbor dobrovolných 
hasičů v Napajedlích

▯
Případný kontakt: Petr Škopík - 

724 178 684, Dalibor Lidinec - 732 390 212

POŽÁRNÍ OCHRANA

Vypalování porostů
Na rozdíl od rozdělávání ohníčků, 

které je s výjimkou zákazů týkajících 
se konkrétního prostředí (např. lesa) 
nebo období (např. doba mimořádného 
sucha) jinak na vyhrazených místech 
povoleno, je vypalování porostů všeo-
becně zakázáno. 

Vypalování znamená spalování su-
ché trávy a křovisek na ploše, nikoliv 
na hromadě. Právě v tom, že jde o plošné 
vypalování, spočívá jeho nebezpečnost, 
pokud se do této činnosti pustí jednotli-
vec. Stačí prudší závan větru a oheň se 
vymkne jeho kontrole a rozšíří se tak, že 
se jeho uhašení nedá zvládnout. Za vě-
tru se pak oheň rychle šíří a vůbec mu 
nejsou na překážku drátěné či dřevěné 
ploty soukromých a jiných pozemků. 
Od vypalování vzniká každoročně ob-
rovský počet požárů. 

Vypalování je podle zákona o po-
žární ochraně samostatným pře-
stupkem, za který může být fyzické 
osobě uložena pokuta ve výši až 
25.000 Kč. Dojde-li ke škodě většího 
rozsahu, zranění, usmrcení nebo 
k přímému ohrožení většího počtu 
osob, je vypalování překvalifikováno 
na trestný čin.

Vypalování velmi často nezpůsobí 
hmotné škody, má ale za následek 
vážné zranění nebo i smrt viníka 
přestupku.

Občané, nevypalujte plošně poros-
ty. Vyhnete se tak nejenom možnosti 
uložení pokuty, ale především nebu-
dete ohrožovat život a majetek svůj 
ani svých spoluobčanů!

SDH Napajedla

Členové kolektivu mladých hasičů Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Napajedlích se 
v sobotu 19. února 2011 zúčastnili Vel-
kého okrskového uzlování. Tuto soutěž 
pro mladé hasiče napajedelského okrsku 
uspořádal letos SDH Kvítkovice, který 
s napajedelským okrskem již několik let 
na úseku mládeže spolupracuje. Napajedel-
ští jednotlivci letos vyhráli kategori mladší 
i starší. V soutěži družstev získali také 1. místo 
a tak se stali na jeden rok držiteli nového 
putovního poháru, který pro Velké okrskové 
uzlování zajistil SDH Kvítkovice.

Na závěr můžeme jenom dodat, že jako 
každá uzlovací soutěž byla i tato přípravou 
na okresní finále Velké uzlovací soutěže, které 
se uskuteční 27. března 2011 v Provodově.

SDH Napajedla

Napajedelští hasiči spustili nové inter-
netové stránky. Budou zde zveřejňovány 
informace jak z činnosti Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města, tak z činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů a jeho kolekti-
vu mladých hasičů. Články jsou doplněny 

Jarní přídomečkový tábor
na dva výlety, a to do dětského zábavného 
centra Galaxie Zlín a také do nového Aqua-
parku Uherské Hradiště. Ze čtvrtka na pátek 
děti přespávaly v DDM, čemuž předcházel 
zábavný večerní program, včetně diskotéky 
a výborné večeře – pizza. Celý tábor si děti 
velmi užily a odnesly si z něj spoustu zážitků. 

Petra Šulcová

Dětská televize Matýsek Napajedla
Zábava, filmy, seriál, pořady, reportáže z vašeho okolí a mnoho dalšího!! A to vše vytváří 
tým dětí z Napajedel! Podívejte se! Všechna videa Matýsek TV na: www.ddmmatysek.cz 
v sekci odkazy nebo na: www.youtube.com/matysektv

V aquaparku. 

Nové internetové stránky napajedelských hasičů
bohatou fotodokumentací. Dále zde jsou 
k dispozici informace pro občany z oblasti 
požární ochrany a odkazy na stránky okol-
ních hasičů a důležitých hasičských portálů. 
Adresa stránek je www.hasicinapajedla.cz.



Mladí hasiči získali nový putovní pohár Velkého okrskového uzlování

Z hasičského plesu

Přehled akcí v Napajedlích
26. března Ples Domu dětí a mládeže
22.–25. březen Talent a Galavečer DDM
18. 3., 1. 4., 15. 4. Jazzové pátky
9.–15. dubna DFN
23. dubna Den Země a Farmářské trhy

http://www.ddmmatysek.cz
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Třídění odpadů v našem městě
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás infor-

movali o možnostech, jak snížit množství odpadu 
z Vašich domácností, a tím tedy šetřit jak peníze, 
tak i životní prostředí. Stále se v našem městě 
setkáváme se sběrnými nádobami na uložení 
komunálního odpadu, které jsou plné PET 
lahví, kartonů, skla atd. Ze statistik oddělení ŽP 
Městského úřadu Napajedla vyplývá, že množ-
ství komunálního odpadu stále roste. Obáváme 
se, že občané nejsou dostatečně motivováni 
k třídění odpadů.

Uveďme příklad čtyřčlenné rodiny, která 
odpad netřídí, do své sběrné nádoby dává 
všechno a nechává si ji vyvážet jednou týdně. 
Tato rodina v podmínkách našeho města zaplatí 
v letošním roce o 1.032 Kč více, než stejná rodina, 
která odpad třídí a nechává si svou sběrnou 
nádobu vyvážet jednou za 14 dní. Ale není to jen 
finanční přínos pro tu danou rodinu, ale i pro celé 
město. Odpad ze sběrné nádoby u první rodiny, 
která netřídí, je celý uložen na skládce a jeho 
uložení tedy i draze zaplaceno. Rodina, která 

třídí, uloží za peníze na skládku daleko menší 
množství odpadu a navíc za vytříděné složky, 
které uloží do zvláštních nádob rozmístěných 
na území města, naopak město dostane finanční 
obnos do své kasy. Problémem při třídění je 
však neukázněnost občanů, kteří zde ukládají 
nesešlápnuté PET lahve, či kartony a potom 
dochází k tomu, že je snížen celkový objem 
kontejneru a je v podstatě vyvážen vzduch.

Oddělení ŽP MěÚ Napajedla provádí každo-
ročně finanční rozbor nákladů a příjmů v oblasti 
odpadového hospodářství města. Z rozboru 
vyplývá, že každoročně město na nakládání 
s odpady doplácí částku přesahující 1 milion 
korun (konkrétně např. za rok 2009 to byla částka 
1 159 587 Kč). Je naprosto zřejmé, že odpadové 
hospodářství nelze provozovat ziskově, ale je 
na nás všech, abychom se začali konečně chovat 
tak, aby se finanční ztrátovost v odpadovém 
hospodářství snižovala.

Důležitou roli hraje také ochrana životního 
prostředí. Řízená skládka v Kvítkovicích se 

začíná rychle zaplňovat a v blízké budoucnosti 
se budeme muset nutně vypořádat s otázkou 
„KAM s NÍM“, tedy kam s odpadem.

V dnešní konzumní době, která nabádá 
ke zvyšování množství odpadů, je důležité se 
zamýšlet nad tím, jak toto množství redukovat, 
a to například již při nákupu. Je na každém 
z nás, zda si koupí zboží či potraviny zabalené 
v několika obalech nebo třeba jen v sáčku. Ne 
pro všechny je třídění odpadů samozřejmostí, 
ale věřte, že se může stát každodenní činností, 
nenáročnou na čas ani peníze, často také zábavou, 
a v neposlední řadě i součástí životního stylu.

V porovnání s jinými městy naší republiky 
na tom nejsme nejhůř, ale také ne nejlépe, 
a máme ještě stále co zdokonalovat. K tomu by 
mělo přispět rozšíření sbíraných komodit v rámci 
třídění. Zhruba od pololetí letošního roku bychom 
chtěli sbírané tříděné složky rozšířit o sběr pouze 
bílého skla a dále o sběr některých dalších plastů 
– zde se bude jednat o známé „igelitové“ sáčky 
a tašky a o sáčky či tašky mikrotenové. Na tyto 
komodity je zajištěn další odběratel, který pro-
vádí recyklaci. Ke sběru papíru i nadále platí, že 
do sběrných nádob na papír se mohou ukládat 
sešlápnuté nápojové kartony – tolik známé kra-
bice TETRA PACK od mléka, džusů, vína apod. 
Pokud máte zahradu, můžete si vytvořit vlastní 
kompost, do kterého lze přidávat i kuchyňský 
odpad, kterým jsou například slupky od brambor, 
skořápky od vajíček, zbytky ovoce a zeleniny atd.

A který odpad tedy kam patří v našem 
městě?

▪ papír, sklo, PET lahve – do označených 
kontejnerů 1 100 l a 240 l rozmístěných po městě

▪ bio odpad ze zahrádek do velkoobjemových 
kontejnerů přistavovaných v různých lokalitách 
města

▪ směsné plasty – např. polystyrenové obaly 
od praček apod. – do kontejnerů na velkoobje-
mový odpad ve sběrném dvoře

▪ použité baterie – do speciální nádoby 
ve sběrném dvoře nebo do nádob v některých 
obchodech

▪ vyřazené elektrospotřebiče – do speciálního 
kontejneru ve sběrném dvoře

▪ všechny druhy kovů (a to i konzervy, hliní-
kové obaly, víčka od jogurtů atd.) – ve sběrnách 
na území města či do speciálního kontejneru 
ve sběrném dvoře

▪ stavební suť – malé množství ve speciálním 
kontejneru ve sběrném dvoře, pokud provádí 
občané větší stavební zásahy ve svých nemovi-
tostech (např. výměna jádra na činžáku apod.), 
musí si zajistit přistavení speciálně určeného 
kontejneru a jeho následné uložení na řízenou 
skládku (dopravu a uložení odpadu platí každý 
občan zvlášť)

▪ nebezpečné odpady (plechovky od barev 
a laků, spreje, žárovky, autobaterie atd.) – pouze 
do nádob k tomu určených ve sběrném dvoře

▪ použitý olej (i kuchyňský) – do speciálního 
kontejneru ve sběrném dvoře

Kam pro více informací? 
www.jaktridit.cz, www.tridenijestyl.cz, www.

tondaobal.cz
Zbyněk Tilšer, Stanislava Kozmíková


